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„W poszukiwaniu Jesieni”
Astronomiczna i kalendarzowa jesień właśnie się rozpoczęła, a wraz z nią...przedszkolaki z grupy „Roztańczone Nutki”
z Przedszkola nr 1 w Sokółce
z panią Wioletą Szczęsnowicz
oraz bibliotekarką Moniką
Szyszko z Oddziału dla Dzieci i
Młodzieży Biblioteki Publicznej
w Sokółce rozpoczęły swą wyprawę „w poszukiwaniu Jesieni”.
Wędrówkę rozpoczęliśmy od
wesołych zabaw integracyjnych
i jesiennego powitania jak na
„kasztanki, grzybki czy liście na
wietrze” przystało.
Cennym drogowskazem
naszej podróży był przegląd

wierszy Zofii Dąbrowskiej ze
zbiorku „Pani Jesień”, Jana
Brzechwy „Grzyby” oraz Władysława Broniewskiego „Wiewiórka”, które przedstawiły
postać i charakter tropionej Jesieni, jej obfitych darów z pól,
lasów i sadów oraz wszelkich jej
znaków.
W trakcie zajęć mali goście
zdobyli wiele cennych informacji na temat: czasu przyjścia
kalendarzowej jesieni, powodu
dlaczego liście zmieniają swoją
barwę, a ptaki odlatują do ciepłych krajów? Przedszkolaki
z wielkim zainteresowaniem
wzięły udział w jesiennym „qu-

izie Kubusia Puchatka”, losując
pytania z zaczarowanego jabłka.
Pomocni okazali się przyjaciele
bohatera: Królik i Prosiaczek,
którzy opowiedzieli nam o
pogodzie i zmianach zachodzących w tym okresie. Podpowiedzi znaleźliśmy również
w innych książeczkach naszej
biblioteki.
W drugiej części spotkania z ogromną radością wykorzystaliśmy dary jesieni do
prac plastycznych konstruując

„turbo ślimaki” z kasztanów
czy „szyszkowe jeże” oraz inne
przeróżne wesołe stworki. Wielki zachwyt wzbudziły „jesienne
woreczki sensoryczne” - mieszając farby dłońmi stworzyliśmy niesamowite, magiczne
barwy obecnej pory roku.
Oczywiście nie mogło
obejść się bez zabaw animacyjnych. Tańczące liście hulały
na chuście, a przy zabawie „Do
koszyka” wcieliliśmy się w nasze
literackie grzybki Brzechwy czy
„Golfa Wiewiórek”.
Podsumowaniem naszych
zajęć było stworzenie wspólnego „Jesiennego Drzewa Przyjaźni”.

Osiągnęliśmy zamierzony
cel - poprzez zabawę literacko-edukacyjną podążając śladami
oraz gromadząc jej dary odnaleźliśmy przepiękną i cudowną,
mieniącą się tysiącem kolorówPanią Jesień. Każdy uczestnik
zajęć został uhonorowany Odznaką Przyjaciela Jesieni Biblioteki Publicznej w Sokółce.
Zajęcia odbyły się zgodnie
z wytycznymi Ministra Zdrowia, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Materiał: Biblioteka Publiczna,
Oddział dla dzieci i młodzieży

Obchody 100. rocznicy
Bitwy Niemeńskiej w Kuźnicy
Uroczyste Obchody 100.
Rocznicy Bitwy Niemeńskiej
w Kuźnicy rozpoczęły się od
nabożeństwa w kościele pw.
Opatrzności Bożej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji
ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego.
W uroczystości wzięli
udział m.in.: Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Naro-

Po mszy świętej nastąpił
przemarsz pod pomnik Pamięci
Polskich Żołnierzy z 21 Dywizji Górskiej poległych w Bitwie
Niemeńskiej wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. gdzie wspólnie oddano hołd bohaterom,
którzy przelali krew dla niepodległej Ojczyzny.
Podczas uroczystości głos
zabrał Starosta Sokólski:

do walki. Był to nie tylko kunszt
militarny ale też mentalny w jaki
sposób dotrzeć do społeczeństwa,
wydobyć tą wspaniałą polskość i
przywiązanie do ojczyzny. Drugi
element bardzo istotny to nasi
wspaniali twórcy, nasi wspaniali poeci. Kiedy szedłem koło
tych sześcioletnich harcerek, od
razu przyszedł mi na myśl ten
wspaniały fragment, który mówił „kto ty jesteś? Polak mały”.

Podlaska AgroLiga
Przedstawiciele samorządów i administracji, parlamentarzyści oraz finaliści konkursu
„Podlaska AgroLiga 2020” organizowanego przez Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie i Stowarzyszenie
„Agro-Biznes Klub”, spotkali się
we środę (23.09.20 r.) w Dworku „Tryumf ” w Księżynie. Konkurs ten promuje najlepszych
rolników i firmy Województwa
Podlaskiego. Od lat ukazuje
przykłady gospodarności i przykładnego stylu życia dla innych.
W tym roku, z Powiatu
Sokólskiego osobą wyróżnioną w kategorii Firma została
Agnieszka Prymaka właścicielka firmy „Zielska Kolonia”, która
otrzymała z rąk Bożeny Jolanty

- Jelskiej Jaroś Członka Zarządu
pamiątkowy grawerton. Główną domeną pani Agnieszki są
zajęcia edukacyjne dotyczące
prozdrowotnego wykorzystywania ziół. Pani Agnieszka
prowadzi również warsztaty z
przygotowania kosmetyków naturalnych. Z wszechobecnych
ziół potrafi wyczarować specyfiki wspomagające zdrowy styl
życia.
W wydarzeniu wzięli udział
Bożena Jolanta Jelska – Jaroś –
Członek Zarządu Powiatu oraz
kierownik Referatu Rolnictwa
Łukasz Mucuś. Nagrody ufundował Zarząd Powiatu Sokólskiego.
tekst: PB, ŁM, zdjęcia: ŁM

Śpiewanie i pyszności z KGW„Kamioneczki”
Tak bawiliśmy się w sobotę
w ramach projektu „Śpiewajmy
Razem”. Wszystkie pyszności
przygotowały panie z KGW
„Kamioneczki”. Projekt jest dofinansowany z programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amery-

kańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie
Fundację „Sokólski Fundusz
Lokalny” w Sokółce i Gminę
Sokółka. Ponadto udział w pro-

jekcie mają: Sokólski Ośrodek
Kultury oraz Sołectwo Stara
Kamionka
Materiał: KGW „Kamioneczki”

dowej, Jarosław Zieliński Poseł
na Sejm RP, Wiesława Burnos
Członek Zarządu Województwa
Podlaskiego, Starosta Sokólski
Piotr Rećko, Wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz, przedstawiciel Konsula Generalnego w
Grodnie Andrzej Raczkowski,
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Sokółce Alicja Jackiewicz,
przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, harcerze oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy.

A kiedy trzeba na śmierć idą
po kolei jak kamienie rzucane
przez Boga na szaniec”. Wniosek,
który nasuwa się z tej wspaniałej
Bitwy Niemeńskiej - po pierwsze
wspaniałe wychowanie społeczeństwa, młodzieży, która stanęła w obronie ideału jakim była
ojczyzna. Fundament w osobie
naszego wspaniałego Marszałka
Józefa Piłsudskiego. To on powołał wtedy na premiera Wincentego Witosa, to on nakazał
ażeby odezwą premiera wezwać
największą część społeczeństwa

Władysław Bełza napisał ”Coś
ty dla niej ? Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien? Oddać życie.” I
tak jak w tym wierszu, oni wtedy oddawali to życie. Wracając
jeszcze do chłopów, do rolników
– oni zawsze bronili Polski i byli
blisko wartości patriotycznych,
katolickich,
chrześcijańskich.
Zawsze byli przy tradycji i dlatego tym wszystkim rolnikom,
którzy wtedy umierali chciałbym
oddać dzisiaj hołd i cześć. Cześć
i Chwała Bohaterom!”

Minister Piontkowski:
W tym roku mija 100 lat
od momentu kiedy nasi pradziadowie musieli po raz kolejny
walczyć o wolną ojczyznę. Rok
1920 to rok zwycięski, rok walki z bolszewikami (…) Bitwa
Niemeńska, nieco zapomniana
przez naszych rodaków, chociaż
tu stoimy przy grobach naszych
przodków, którzy pochodzą z po-

marzyli o wolnej Polsce przez
prawie półtora wieku (…) Wielki zapał Polaków, opieka Opatrzności Boskiej, kunszt dowódców
a zwłaszcza wiara w zwycięstwo
spowodowała, że Polska wygrała i dzięki temu możemy cieszyć
się naszą współczesną niepodległością i bezpieczeństwem. (…)
Mamy świadomość tego, co zawdzięczamy bohaterom Bitwy

łudnia Polski a oddawali życie za
wolność, tu na dzisiejszych kresach północno-wschodnich naszego kraju, a wtedy wydawało
się że niemal centrum Polski. Te
symboliczne groby pokazują, że
tu w Kuźnicy także pamiętacie o
tym, że jesteśmy zobowiązani do
tego aby pamiętać ofiarę naszych
dziadów. Pamiętać ale i także
w życiu realizować te ideały, za
które oni walczyli, za które ginęli.
Ginęli dlatego, że chcieli obronić
wolnej Polski, chcieli aby w tej
wolnej Polsce kolejne pokolenia
mogły się rozwijać, spokojnie
żyć. My na szczęście dziś żyjemy
w takiej wolnej Polsce, możemy
swobodnie decydować o tym, co
się w naszym kraju dzieje i to od
nas zależy jak to państwo będzie
się rozwijało.”

Warszawskiej i Bitwy Niemeńskiej, dziś przywołujemy zwłaszcza bohaterów I Dywizji Górskiej
i II Pułku Ułanów Podhalańskich. Pamięć o tych formacjach
na tej ziemi jest bardzo żywa.
(…) Bardzo ważne są takie uroczystości jak ta dzisiejsza, kiedy
przypominamy współczesnemu
pokoleniu, a zwłaszcza młodym
ludziom o tych wydarzeniach
które zasługują na pamięć. Ta
pamięć kształtuje postawy patriotyczne.”- mówi poseł Zieliński

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Wasilkowa oraz
Reprezentacyjna
Kompania
Straży Granicznej pod dowództwem mjr Piotra Januszkiewicza.
,,Bardzo się cieszymy z obecności was wszystkich, zwłaszcza
z obecności młodzieży, co chciałbym podkreślić bo jest to nasza
przyszłość. Dziś w Kuźnicy obchodzimy 100. rocznicę Bitwy
Niemeńskiej. Można zapytać, a
dlaczego nie w Warszawie? To
pytanie można postawić bo ta
bitwa na to zasługuje. To była bitwa o wszystko która zdecydowała o tym, że Polska ocaliła swoją
niepodległość. Nasi przodkowie
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Członek Zarządu Województwa Wiesława Burnos
zwróciła się do zebranych słowami: Nasza historia świadczy o
tym, że Polacy zawsze byli narodem rycerskim. Nie szukali wojny i na ogół nie prowadzili wojen
zaborczych, ale umieli bronić niepodległości odważnie i z poświęceniem. (…) Niepodległość Polski
została wywalczona z bronią w
ręku a zamknięciem jej była zarówno Bitwa Warszawska jak i
Bitwa Niemeńska. Trzeba nam
było czekać aż sto lat, aby uroczyście przywołać pamięć poległych
i z uszanowaniem głosić prawdę
o poświęceniu naszej kresowej i
lokalnej społeczności.
Na zakończenie odczytano
Apel Pamięci, po którym nastąpiła salwa honorowa a następnie
przystąpiono do złożenia wieńców pod pomnikiem Pamięci
Polskich Żołnierzy z 21 Dywizji Górskiej poległych w Bitwie
Niemeńskiej wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
KG
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Uroczystości w Nowym Dworze

Dni Jedności Rolniczej
W niedzielę 27 września
w Wasilkowie odbyły się obchody Dni Jedności Rolniczej.
Powiat Sokólski na uroczystości
reprezentowała Bożena Jolanta
Jelska–Jaroś Członek Zarządu
Powiatu, która w imieniu Starosty Sokólskiego wraz z kierownikiem Referatu Rolnictwa
Łukaszem Mucusiem oraz sołtysem wsi Klimówka Adamem
Pużukiem, złożyła dary ołtarza
na ręce ks. biskupa Henryka
Ciereszki.

W południe, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w
Świętej Wodzie rozpoczęły się
główne uroczystości. Przed uroczystą mszą polową wystąpił zespół folklorystyczny „Klekociaki”. Następnie parlamentarzyści
i samorządowcy różnego szczebla, przedstawiciele organizacji
i instytucji reprezentujących i
obsługujących rolników oraz
przedstawiciele kół myśliwskich
złożyli dary ołtarza.
Uhonorowano też zasłużonych dla rolnictwa i kultury ludowej. Medale św. Izydora Oracza, patrona rolników otrzymali
m.in. rolnicy, urzędnicy, działa-

cze, politycy i grupy artystyczne.
W tym roku Dzień Jedności Rolniczej zbiegł się z obchodami wspomnienia patrona
rolników.
Nabożeństwu w Świętej Wodzie przewodniczył ks.
Henryk Ciereszko - biskup
pomocniczy Archidiecezji Białostockiej. Homilię wygłosił ks.
dr Dariusz Wojtecki, duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców Archidiecezji Biało-

czym zgromadzeni tradycyjnie
przełamali się symbolem ciężkiej pracy rolnika. Następnie
udano się na Wzgórze Rolników
na wspólną modlitwę.
Podczas
tegorocznego
święta poświęcono krzyż upamiętniający śp. Zdzisława Lipskiego, inicjatora i organizatora
Dni Jedności Rolniczej, wieloletniego prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Białymstoku, który zmarł w Xii
ubiegłego roku.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości można było
zobaczyć popisy jazdy konnej
w wykonaniu Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów
Litewskich w Białymstoku oraz
wziąć udział we wspólnej aga-

pie. Czas przy ognisku umilały
występy zespołów kół gospodyń
wiejskich z województwa.
***
Dziękujemy Kołu Gospodyń
Wiejskich w Klimówce „Klimowieckie Klimaty” za przygotowanie pysznych potraw, którymi
częstowano wszystkich uczestników.

Organizatorem tegorocznej uroczystości byli Wojewódzki Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych
oraz Stowarzyszenie Św. Izydora
Oracza zaś gospodarzem miejsca – ks. Alfred Butwiłowski
proboszcz Parafii Matki Bożej
Bolesnej jak również kustosz
Sanktuarium w Świętej Wodzie.
JS

100. rocznica Bitwy Niemeńskiej, przypomina o jednym
z najchlubniejszych zwycięstw
polskiego oręża. Operacja Niemeńska, to decydująca bitwa
wojny
polsko-bolszewickiej,
stoczona w 20–26 września
1920 roku. Był to drugi zasadniczy sukces militarny Wojska
Polskiego w kontrofensywie
przeciw Armii Czerwonej po
Bitwie Warszawskiej.

stockiej, który zwrócił uwagę
na wyjątkowość pracy rolnika.
Wszystko można dziś wyprodukować, ale nie da się wyprodukować ziaren. (...) Uczciwi
rolnicy są świadkami Boga jak
nikt inny na świecie. Codziennie widzą jego działanie. Praca
na roli uczy szacunku do Boga
i natury. W coraz bardzie odczłowieczonym świecie rolnicy
harmonijnie współdziałają ze
światem przyrody - mówił kapłan. Przypomniał również pamiętne słowa Jana Pawła II: Dobra kondycja wsi, to gwarancja
przetrwania narodu. Po mszy
poświęcono chleby wypieczone z tegorocznych plonów, po

Uroczystości w Nowym
Dworze rozpoczęły się od Ape-

„Jestem tutaj dziś przede
wszystkim, dlatego że Bitwa
Niemeńska budzi we mnie szereg wspomnień, refleksji, w bitwie brał udział mój dziadek,
walczył jako 20-letni chłopak,
mieszkał we wsi Łowczyki, nazywał się Stanisław Olszewski.
Dziadek dużo opowiadał o tej bitwie, zdołał zaszczepić we mnie
patriotyzm, przekazać wiele
faktów historycznych, mówił o

Tuż po Mszy Św. w parku nowodworskim, głos zabrał
m.in.: Jarosław Zieliński Poseł
na Sejm RP - „Dziś oddajemy
hołd bohaterom i wyrażamy
wdzięczność. Chcę wyrazić
ogromne podziękowania, tym
którzy tutaj, na tej patriotycznej
ziemi nowodworskiej pamiętają o tamtych wydarzeniach,
naszych bohaterach, naszych
przodkach.”
Wójt gminy Nowy Dwór
Andrzej Humienny na zakończenie podziękował wszystkim,
którzy włączyli się w organizację tak ważnej uroczystości i
zaprosił do oglądania występu
Zespołu „Bystry” z Augustowa
oraz wystawy pojazdów zabytkowych Stowarzyszenia „Meteo” oraz spróbowania potraw
z kuchni polowej, które przygotowały: Koło Łowieckie „Jeleń”
Białystok, „Dąb” Placówka SG w
Nowym Dworze, Urząd Gminy
Nowy Dwór, KGW „Nove Dworzanki”.

25.09.2020 uczniowie klasy mundurowej
III d z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Sokółce uczestniczyli w szkoleniu
strzeleckim, które odbyło się na strzelnicy Legion Wschodni w Turośni Kościelnej. Zajęcia
zostały poprzedzone dwudniowym kursem
teoretycznym, który przygotował młodzież do
strzelania z ostrej amunicji. Młodzież wykonywała strzelanie w pozycji leżąc, klęcząc i stojąc.
Dzięki profesjonalizmowi prowadzącego szkolenie oraz zaangażowaniu młodzieży,
uzyskane wyniki okazały bardzo dobre. Nabyte
umiejętności na pewno przydadzą się w przyszłości, szczególnie tym, którzy swoją karierę
zwiążą z mundurem.

Drodzy Seniorzy

zapraszamy bardzo serdecznie na coroczny DZIEŃ SENIORA Z MATKĄ BOSKĄ RÓŻANOSTOCKĄ
10 października 2020 r. (sobota) w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej w Różanymstoku.
Program przewiduje:
9.30 - Zgłaszanie pielgrzymek i zespołów śpiewaczych prowadzącemu przy ołtarzu
10.00 - Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego
11.15 - występy zespołów śpiewaczych /po 5 min. 1-2 pieśni, maks. 2 zwrotki/
12.30 - przerwa z możliwością posiłku na plebanii
13.30 - nieszpory z litanią, różaniec i błogosławieństwo przed Najświętszym Sakramentem.
Serdecznie zapraszamy na dziękczynienie Matce Boskiej Różanostockiej za Jej całoroczną troskę
o nas seniorów i nasze rodziny oraz prośbę o Jej opiekę na następny rok.

Stanisław Marchiel
nauczyciel edukacji mundurowej
w Zespole Szkół w Sokółce

Z POZDROWIENIAMI Przewodniczący Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce
Henryk Cudnik
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Piotr Horsztyński, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni, poczty sztandarowe,
młodzież oraz mieszkańcy.
Następnie została odprawiona msza święta w intencji
Ojczyzny oraz poległych w Bitwie Niemeńskiej, której przewodniczył ks. Jan Trochim Proboszcz Parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Nowym Dworze.
Nabożeństwo odbyło się przy
cmentarzu katolickim w Nowym Dworze, gdzie znajdują się

Na uroczystościach obecny
również był pasjonat lokalnej
historii Krzysztof Promiński,
który opowiedział o walkach
toczących się w okolicach Nowego Dworu. „Po odesłaniu 1
Dywizji Piechoty Legionów na
północ jej miejsce w okolicach
Nowego Dworu zajęła 22 Dywizja Ochotnicza płk Adama
Koca. Byli to głównie młodzi
studenci a nawet uczniowie.
Dywizja Ochotnicza odparła
wiele ataków na Nowy Dwór
– Chworościany – Rogacze. To
właśnie pod Rogaczami zginął
najmłodszy żołnierz poległy
na Sokólszczyźnie. st. szer. 205
pułku piechoty, 16-letni uczeń
Stasio Strzałecki. Jego doczesne
szczątki ekshumowała rodzina
i pochowała w Warszawie. Tylko o rok starszy Michał Grendo
spoczął wraz z innymi kolegami
z ochotniczego 205 pułku piechoty w wojskowej kwaterze na
cmentarzu w Nowym Dworze.
Dziś oddajemy im hołd.”

Katyniu, o Bitwie Warszawskiej.
Zależy mi również, aby te wartości, za które ginęli Polacy, we
wszystkich latach, nie tylko w
Bitwie Niemeńskiej, były przekazywane dzieciom, wnukom i
prawnukom. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o naszych
bohaterach – mówiła Wiesława
Burnos Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

KLASA MUNDUROWA NA SZKOLENIU STRZELECKIM

Dzień Seniora z Matką Boską Różanostocką
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lu Pamięci a następnie złożenia
kwiatów na grobach 13 Żołnierzy z Wojska Polskiego poległych w 1920 roku pod Nowym
Dworze. Hołd Bohaterom, naszym rodakom, którzy toczyli
krwawe boje z armią bolszewicką w obronie Ojczyzny, oddali
m.in. Jarosław Zieliński Poseł
na Sejm RP, Wiesława Burnos
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Andrzej Humienny Wójt Nowego Dworu,
Kazimierz Łabieniec Członek
Rady Powiatu Sokólskiego, mjr

groby 13 żołnierzy poległych w
Bitwie Niemeńskiej.
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzikóww Kolarstwie Szosowym
Strefa ,,F”

rząd Powiatu Sokólskiego. Drugi dzień Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w Kolarstwie Szosowym strefa F odbył się w Starej Rozedrance.
„W zawodach wzięli udział
zawodnicy z województwa lubelskiego i podlaskiego, którzy
rywalizowali na trasie Stara Rozedranka, Nowa Rozedranka,
Jałówka. Ze startu wspólnego
zawodnicy mieli do pokonania

dystans 20 km i 30km. Tytuł
mistrza zdobyła zawodniczka
z SKK „Sokół” Nikola Gliniecka. Nad zabezpieczeniem trasy
czuwali funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w
Sokółce oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce”- relacjonował wyścig Adam
Czajkowski Kierownik Referatu
Dróg i Transportu Starostwa
Powiatowego w Sokółce.JS

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Organizatorami tegorocznych
Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w Kolarstwie Szosowym Strefa,,F”
Sokółka 26-27.09.2020 r. pod
honorowym patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko było Starostwo Powiatowe
w Sokółce, Podlaska Federacja
Sportu w Białymstoku i Podlaski Okręgowy Związek Kolarski
w Białymstoku. Partnerami byli
Sokólski Klub Kolarski „Sokół”
Sokółka oraz APG Białystok.
Imprezę dofinansowało także
Ministerstwo Sportu. Głównymi celami wyścigu było promowanie zdrowego stylu życia,
uczczenie 100.rocznicy Bitwy
Niemeńskiej a także wyłonienie
mistrzów strefy F dla wojewódz-
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twa lubelskiego i podlaskiego
oraz wyłonienie najlepszych
zawodników i zawodniczek w
kategorii młodzik i młodziczka.
Ponad 4 godziny kolarze rywalizowali w jeździe indywidualnej
na czas oraz w jeździe dwójkami
na czas na trasie biegnącej z Bohonik do Malawicz.
„U nas, jak wszyscy wiedzą,
są znakomite tradycje kolarstwa
od państwa Kirpszów po państwa Dudzińskich - wybitni
kolarze i działacze sportowi. Od
Krynek po Sokółkę cały Powiat
Sokólski jest objęty tą dyscypliną sportu. Cieszę się, że jest ona
w dalszym ciągu kultywowana i
że mamy bardzo duże sukcesy.
Dziękuję panu Waldemarowi
Leszczyńskiemu z Podlaskiego

2 października 2020 r.

Okręgowego Związku Kolarskiego za znakomitą współpracę i organizację tych zawodów.
Dziękuję również naszemu Wydziałowi Komunikacji, który
bardzo mocno wsparł organizację jak również Wydziałowi
Promocji” - mówił Starosta
Sokólski Piotr Rećko obecny
podczas zawodów.
Prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Kolarskiego
Waldemar Leszczyński dziękował Staroście za znakomitą
współpracę i wspieranie kolarstwa w powiecie.
Starosta oraz Prezes wręczyli medale i dyplomy zawodnikom i zawodniczkom, którzy
stanęli na podium. Nagrody
zostały ufundowane przez Za-

Podczas ostatniego Posiedzenia Zarządu Powiatu 25.09.
zarząd wydał pozytywną opinię
w sprawie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1331B Kizielany
- Szczuki - Gabrylewszczyzna
powiat sokólski, gmina Janów.”
Zarząd przyjął informację
z rozliczenia dotacji przekazanej Gminie Korycin na dofinansowanie zakupu 2 samochodów
ratowniczo-gaśniczych na rzecz
OSP w Korycinie i OSP w Ostrej
Górze.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył następujące wnioski: Dyrektora ZS w Sokółce o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z
Niepublicznym Zakładem Medycyny Szkolnej „Szkol- Med” w
Sokółce na bezpłatne użyczenie
pomieszczenia; Dyrektora ZS w
Sokółce o wyrażenie zgody na
przydzielenie w roku szkolnym
2020/21 indywidualnych zajęć
z ję. angielskiego uczennicy kl.
IIa.; Dyrektora ZS w Dąbrowie
Biał. o ufundowanie nagród
uczestnikom I Powiatowego
Turnieju Strzeleckiego Szkół
Podstawowych i Ponadpodstawowych;
Wojewódzkiego
Związku Hodowców Koni w
Białymstoku o ufundowaniu
nagród wystawcom koni z Powiatu Sokólskiego biorącym
udział w 64 Wystawie – Sprzedaży Ogierów rasy Polski Koń
Zimnokrwisty w Szepietowie.
Zarząd podjął następujące uchwały: w sprawie zmiany
budżetu Powiatu na rok 2020;
zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Zespołu Projektowego Powiatu Sokólskiego na
rzecz realizacji Projektu zintegrowanego pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu
kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki
w ramach poddziałania 3.2.1

oraz 3.2.2” nr proj. 1: WND-RPPD.03.02.01-20-0004/17,
Nr projektu 2: WND-RPPD.03.02.02-20-0004/17;
w
sprawie
powołania Komisji
Stypendialnej „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Sokólski” w roku
szkolnym 2020/2021.
Zarząd przyjął informację
o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę i montaż dwóch zestawów regałów
archiwalnych jezdnych. Podjął
również decyzję o negocjacjach
z wolnej ręki z Mirosławem
Głowackim prowadzącym działalność pod firmą MIG ImportEksport Głowacki s.j. z Białegostoku na dostawę wyposażenia
pracowni dla zawodu technik
żywienia i technik hotelarstwa
w Zespole Szkół Rolniczych
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce w
ramach projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18
pn.
„Rozwój infrastruktury edukacyjno- szkoleniowej w Powiecie
Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2
Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania
8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i
ustawicznego na II część zamówienia (dostawa drobnego wyposażenia typu sprzęt barmański, zestaw obiadowo-kawowy,
naczynia szklane)

Siatkarze LO Sokółka w Pierwszej Lidze!
24 września w hali sportowej przy ZS odbył się turniej II ligi siatkówki chłopców
Podlaskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku. W zawodach wzięły udział następujące
zespoły: ZSZ Sokółka, ZSOiT
Białystok, ZSHE Białystok, ZS
Sokółka.
Turniej odbywał się w ramach dokończenia rozgrywek z
ubiegłego sezonu, które zostały
przerwane przez sytuację epidemiczną w Polsce. Dla siatka-

mentach, czerpiąc radość z rywalizacji sportowej. Pojawiały
się też momenty dekoncentracji, ale na szczęście nie trwały
one zbyt długo.
Dwa zwycięstwa w tym
turnieju zapewniły siatkarzom z
LO w Sokółce awans do pierwszej ligi województwa podlaskiego, której początek zaplanowany jest na listopad 2020 r.
Aktualnie siatkarze są na 1 msc.
w II lidze z kompletem zwycięstw. We wtorek, 6 października, w hali przy ul. Mickiewicza
11 odbędzie się ostatni turniej,
który wyłoni zwycięzcę II ligi.
Gratulując sukcesu siatkarzom należy wspomnieć, iż
większość z nich to wychowankowie UKS MIKOLO, którzy
siatkarskiego fachu uczyli się
pod czujnym okiem trenera
Krzysztofa Zaniewskiego.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Stanisław Marchiel
nauczyciel wf w ZS w Sokółce

Wyniki turnieju: LO Sokółka – ZSOIT Białystok 2:1 (25:10; 22:25; 15:12) LO Sokółka – ZSHE Białystok - 2:0
(25:23; 25:18). Skład reprezentacji LO Sokółka: Konrad Rećko (kapitan), Jakub Grzesik, Adam Akimowicz, Krzysztof Pawłowski, Krzysztof Nasuto, Eryk Jelski, Jakub Cichowlas, Michał Szamreta, Szymon Wysocki, Augustyn
Jackiewicz, Jakub Jelski, Dawid Witulski, Piotr Zabłocki

prawdziwe

prawdziwk

Antropomorficzna istota
wypełzła z kąta. Chociaż była
kształtu i rozmiaru dorosłego człowieka, przed chwilą nie
było jej widać. Zupełnie, jakby
ciemność była jamą, z której to
coś przedostało się do świata
rzeczywistego. To coś spełzło
ze ściany. Było oślizgłe, szare,
jakby pokryte popiołem… Wychudzony potwór wydawał się
składać z samych kości, ścięgien
i połyskującej skóry.
Zwrócił w moim kierunku
oczy… a raczej czerwone światło, które padało z jego oczodołów. Potwór otworzył szeroko
usta, ukazując dwa rzędy trójkątnych, ostrych zębów. Wydał
z siebie przeciągły syk.
Zamarłem, przerażony.
Bestia odkleiła się od ściany i
wylądowała na podłodze. Podniosła się. Zataczając się i ciężko
dysząc podeszła do mnie.
Stałem, sparaliżowany strachem.
Mogłem być tylko niemym ob-

Nikola i Miłosz z SKK Sokół z medalami
Nikola Gliniecka i Miłosz
Chadukiewicz z Sokólskiego
Klubu Kolarskiego Sokół wrócili z medalami rozgrywanych
w Żerkowie Mistrzostw Polski
Szkółek Kolarskich MTB
Do wielkopolskiego Żerkowa pojechało sześciu zawodników z Sokólskiego Klubu
Kolarskiego. Najlepsze zawody zaliczyli: Nikola Gliniecka,

która wywalczyła tytuł wicemistrzyni Polski szkółek kolarskich w kategorii klas VII oraz
Miłosz Chadukiewicz, który
zdobył srebrny medal w kategorii klas IV i może pochwalić się
pierwszym w karierze tytułem
wicemistrza Polski.
Bliski wywalczenia medalu
krajowego czempionatu był Jan
Kaźmierowski, który ostatecz-

nie w rywalizacji klas VII zajął
wysokie 5. miejsce.
Najwyżej spośród pozostałych zawodników z Sokółki
uplasował się Jakub Fiedorowicz. Zawodnik przyjechał na
metę jako 15. w rywalizacji klas
V. Na dalszych miejscach znaleźli się Jan Chadukiewicz (19.
w klasach VI) oraz Michał Dereszkiewicz (23. w klasach V).

- Za nami bardzo dobre zawody,
których wynik świadczy o tym,
że Sokólski Klub Kolarski należy
do czołówki klubów kolarskich
w kraju. Mamy wielu młodych
sportowców, którym po prostu
zależy na tym, by być jak najlepszym. Niektórzy - jak Nikola
Gliniecka - potwierdzają swoją
dominację co roku, to niezwykle utalentowana zawodniczka,
przed którą świetlana przyszłość w tym sporcie. Wyścig w
Żerkowie wyłonił jeszcze jeden
bardzo młody talent - to Miłosz
Chadukiewicz, który również
wywalczył tytuł wicemistrzowski - mówi Piotr Kirpsza.
Zawodników przygotowywał bezpośrednio do startu i
dopingował doświadczony instruktor kolarstwa Jakub Mozolewski.

Zdj. J. Mozolewski, SKK Sokół
Mariusz Bykowski, SKK Sokół

KG
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rzy z Liceum w Sokółce dobry
start w tych zawodach oznaczał
zapewnienie awansu do pierwszej ligi. Zawody otworzył Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz
Dyrektor ZS w Sokółce Anetta
Zubrzycka.
Drużyna LO Sokółka rozegrała 2 mecze. W 1. spotkaniu
pokonała zespół ZSOiT Białystok 2:1, a w 2. - zwyciężyła z
zespołem ZSHE Białystok 2:0.
Zawody stały na dobrym poziomie. Zespół LO Sokółka grał
dokładnie we wszystkich ele-

Przedmiotowe traktowanie
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serwatorem, kiedy potwór wyciągnął w moim kierunku oślizgłe, długie palce i rozwarł na
pół metra swoją paszczę…
Po sekundzie porwał pudełko,
które trzymałem i wciskając je
sobie między zęby i zniknął w
mrocznym kącie korytarza.
Musiałem stać tak bardzo długo,
oniemiały i ogłupiały ze strachu,
ponieważ gdy moja przyjaciółka
popukała mnie w ramię, podskoczyłem może na półtorej
metra.
- Hej, co jest? – spytała wiedźma
Muffe – Schowałeś to, o co prosiłam do pawlacza, czy nie?
- Potwór – wyjąkałem – Szary, z
zębami… Zabrał paczkę…
Wiedźma pokiwała głową.
- No tak, brzmi jak Pan Pawlacz.
- Co?
- No, Pan Pawlacz.
- Pawlacz jest przecież szafą
montowaną pod sufitem! –
krzyknąłem histerycznie.
Spojrzała na mnie jak na szaleńca.
- To strasznie rasistowskie określenie, tym bardziej w stosunku
do kogoś, kto za rozsądną cenę
przechowuje w swoim żołądku
twoje cenne rzeczy… Niemagiczni ludzie są strasznie nietolerancyjni – pokiwała z rozczarowaniem głową.
Chciałem się wytłumaczyć, ale
coś poruszyło się w komodzie.
- Co to? – spytałem, przerażony.
Do mych uszu dobiegły głosy w
jakimś obcym języku.
- Dobrze się czujesz? – spytała
podejrzliwie – To przecież tylko
japonki.
Kamyk
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